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ค ำช้ีแจงวิธีกำรมอบฉันทะ กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม 
และกำรออกเสียงลงคะแนน ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำรนับคะแนนเสียงและแจ้งผลกำรนับคะแนน 

 

 วิธีกำรมอบฉันทะ 
 บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้  าหนดไว ้ ซ่ึงเป็นแบบ
ที่ก  าหนดรายการต่าง   ที่จะมอบฉันทะที่ะะเอียดแะะชดัเจนมายงัู้ ้ื ือหุน้  เพื่อหหู้ ้ ้ื ือหุ้นที่ไม่สามารืเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ย
ตนเอง สามารืพิจารณาไดว้่าจะมอบฉันทะหหบุ้คคะอื่น  หรือจะมอบฉันทะหหก้รรมการบริษทัรายหดรายหน่ึงตามที่บริษทัได้
เสนอช่ือไวซ่ึ้งมีรายะะเอียดขอ้ม้ะของกรรมการที่บริษทั เสนอช่ือหหู้ ้ ้ื ือหุน้เะือกมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ โดยู้ ้ื ือ
หุ้นอาจระบุช่ือู้ ้รับมอบฉันทะไดม้ากกว่า 1 ราย  เพื่อความคะ่องตวักรณีู้ ้รับมอบฉันทะรายหดติดภ ารกิจไม่สามารืเข้า
ประชุมได ู้้รั้บมอบฉันทะรายอื่นกส็ามารืเขา้ประชุมแทนได ้แตู่้รั้บมอบฉันทะมีสิทธิเขา้ประชุมแะะออกเสียงไดเ้พียงราย
เดียว ไม่สามารืแบ่งแยกจ านวนหุ้นหหู้้ ้รับมอบฉันทะหะายคน เพื่อแยกการะงคะแนนได้ นอกจากน้ี หนการออกเสียง
ะงคะแนนหนแต่ะะวาระ ู้ ้ื ือหุน้มีสิทธิออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือไม่ออกเสียงเพียงอยา่งหดอยา่งหน่ึงเท่านั้น 
 ทั้งน้ี บริษัทยงัได้จัดหห้มีหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซ่ึงเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว่ไปท่ีง่ายไม่ซับซ้อน แะะ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซ่ึงเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีหชเ้ฉพาะกรณีู้ ้ื ือหุ้นเป็นู้ะ้งทุนต่างประเทศแะะแต่งตั้งหห ้     
คสัโตเดียน (Custodian) หนประเทศไทยเป็นู้รั้บฝากแะะด้แะหุ้น เพื่อหหู้้ ้ื ือหุ้นที่สนหจสามารืพิมพข์อ้ม้ะไดจ้ากเวบ็ไซต์
ของบริษทั www.thiensurat.co.th/investor  

 กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม 
 บริษัทจะเร่ิมรับะงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมู้ ้ืือหุ้น ก่อนเร่ิมการประชุมมากกว่า 1 ชัว่โมง โดยจะเร่ิมเปิดรับ
ะงทะเบียนตั้งแต่เวะา 12.00 เป็นตน้ไปในวันศุกร์ที่ 24  เมษำยน พ.ศ. 2558  เวลำ ณ ห้องประชุมเจ้ำพระยำ ช้ัน 3 บริษัทเธียรสุ
รัตน์ จ ำกัด (มหำชน) เลขที่ 43/9 หมู่ 7 ต ำบลบำงตลำด อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ตามแูนที่สืานที่จดัประชุมที่
ไดแ้นบมาพร้อมน้ี 

 หลักฐำนแสดงตนในกำรเข้ำร่วมประชุม 
 ู้เ้ขา้ร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดงัต่อไปน้ี (แะว้แต่กรณี) ก่อนเขา้ร่วมประชุม 

 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย 
1. กรณีู้ ้ื ือหุน้มาร่วมประชุมดว้ยตนเอง : 

- หนงัสือที่บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งมาพร้อมหนงัสือบอกกะ่าวเรียกประชุม 
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกหห้ซ่ึงปรากฏภาพื่าย ช่ือแะะนามสกุะของู้ ้ื ือหุ้นแะะยงัไม่

หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ  หรือหนงัสือเดินทาง กรณีมีการ
เปะี่ยนช่ือหรือช่ือสกุะหหย้ืน่หะกัฐานประกอบดว้ย 

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ : 
- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกะ่าวเรียกประชุม ซ่ึงกรอกข้อความ

ครบืว้นแะะะงะายมือช่ือู้ม้อบฉันทะแะะู้รั้บมอบฉันทะ 
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- ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกหห้ของู้ ้ื ือหุ้น ตามข้อ1 แะะู้ ้ืือหุ้นไดะ้งะายมือช่ือ
รับรองส าเนาื้กตอ้ง 

- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกหหข้องู้รั้บมอบฉันทะ เช่นเดียวกบัขอ้1 
 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

1. กรณีู้มี้อ  านาจะงนามแทนนิติบุคคะมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง  :  
- หนงัสือที่บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งมาพร้อมหนงัสือบอกกะ่าวเรียกประชุม 
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกหหข้องู้แ้ทนนิติบุคคะ เช่นเดียวกบักรณีบุคคะธรรมดา ตามขอ้1 
- หนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคะของู้ ้ื ือหุ้น ซ่ึงรับรองส าเนาื้กตอ้งโดยู้แ้ทนนิติบุคคะ แะะ

มีขอ้ความแสดงหห้เห็นว่าู้แ้ทนนิติบุคคะซ่ึงเป็นู้เ้ขา้ร่วมประชุมมีอ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคะ
ซ่ึงเป็นู้ ้ื ือหุน้ 

2.  กรณีที่มีการมอบฉันทะ :  
- หนังสือมอบฉันทะที่บริษทัฯ ไดจ้ัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกะ่าวเรียกประชุม  ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความ

ครบืว้น แะะะงะายมือช่ือของู้แ้ทนนิติบุคคะ ซ่ึงเป็นู้ม้อบฉันทะแะะู้รั้บมอบฉันทะ 
- ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคะของู้ ้ื ือหุ้น ซ่ึงรับรองส าเนาื้กตอ้งโดยู้ ้แทนนิติ

บุคคะ แะะมีขอ้ความแสดงหหเ้ห็นว่าู้แ้ทนนิติบุคคะซ่ึงะงนามหนหนงัสือมอบฉันทะ มีอ  านาจกระท า
การแทนนิติบุคคะซ่ึงเป็นู้ ้ื ือหุน้ 

- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกหหข้องู้รั้บมอบฉันทะ เช่นเดียวกบักรณีบุคคะธรรมดาตามขอ้1 
- ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกหห้ของู้ ้แทนนิติบุคคะเช่นเดียวกับข้อ1 ที่ะงนามหน

หนงัสือมอบฉันทะ ซ่ึงู้แ้ทนนิติบุคคะไดะ้งะายมือช่ือรับรองส าเนาื้กตอ้ง 
 ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดำที่มิได้มีสัญชำติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ 

 หห้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกบักรณีู้ ้ื ือหุ้นที่เป็นบุคคะธรรมดา แะะกรณีู้ ้ื ือหุน้ที่เป็นนิติบุคคะ โดยเอกสารแสดง
ตนหหห้ชเ้อกสารดงัต่อไปน้ี (แะว้แต่กรณี) 

- ส าเนาหนังสือเดินทางของู้ ้ื ือหุ้นหรือู้ ้แทนนิติบุคคะ หรือู้รั้บมอบฉันทะ (แะว้แต่กรณี) ซ่ึงะง
ะายมือช่ือรับรองส าเนาื้กตอ้ง 

- ส าเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคะท่ีออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีนิติบุคคะนั้นตั้งอย้ ่ซ่ึงะง
ะายมือช่ือรับรองส าเนาโดยู้แ้ทนนิติบุคคะ โดยจะตอ้งมีรายะะเอียดช่ือนิติบุคคะู้มี้อ  านาจะงะายมือ
ช่ือู้กพนันิติบุคคะ แะะเง่ือนไขหรือขอ้จ ากดัอ  านาจหนการะงะายมือช่ือ รวมืึงท่ีตั้งส านกังานหหญ่ 

- เอกสารที่มิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค  าแปะภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย แะะหหู้้ ้
ืือหุน้หรือู้แ้ทนนิติบุคคะนั้นะงะายมือช่ือรับรองความื้กตอ้งของค าแปะ 

 ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศ และแต่งต้ังให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและ
ดูแลหุ้น 
- เอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบุคคะ 
- หนงัสือมอบอ านาจจากู้ ้ื ือหุน้หหค้สัโตเดียนเป็นู้ะ้งนามหนหนงัสือมอบฉันทะแทน 
- หนงัสือยนืยนัว่าคสัโตเดียนู้ะ้งนามหนหนงัสือมอบฉันทะไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโดเดียน  
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 วิธีปฏิบัติในกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ  
ประธานท่ีประชุมจะช้ีแจงรายะะเอียดวิธีการะงคะแนนหหท้ี่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดงัน้ี  

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นู้เ้สนอหหู้้ ้ื ือหุ้นพิจารณาะงคะแนนเสียงหนแต่ะะวาระ  โดยจะมีการสอบืาม
ความเห็นจากที่ประชุมว่าู้ ้ื ือหุน้ท่านหดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง  

2. กรณีทีู่้ ้ื ือหุน้ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง หหู้ ้ ้ื ือหุ้นหรือู้รั้บมอบฉันทะช้มือข้ึน (เวน้แต่กรณีที่เป็นการ
ะงคะแนนะบั) ู้ ้ื ือหุน้ส่วนที่เหะือืือว่าเห็นดว้ยโดยไม่ตอ้งช้มือ โดยู้ ้ื ือหุน้หรือู้รั้บมอบฉันทะสามารื
ออกเสียงะงคะแนนตามความเห็นไดเ้พียงอยา่งหดอยา่งหน่ึง (เวน้แต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่หน
หนงัสือมอบฉันทะก าหนดหหแ้บ่งแยกคะแนนเสียงได)้ 
 

 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี  
 กรณีปกติ หห้ื ือคะแนนเสียงขา้งมากของู้ ้ื ือหุน้ที่มาประชุมแะะมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม   

 กรณีอื่น  ซ่ึงมีกฎหมาย หรือขอ้บงัคบับริษทัก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่
กฎหมาย หรือขอ้บงัคบันั้นก  าหนด โดยประธานหนที่ประชุมจะแจง้หหู้้ ้ื ือหุน้หนที่ประชุมรับทราบก่อนการ
ะงคะแนนหนแต่ะะวาระดงักะ่าว  

1. หากคะแนนเสียงเท่ากนัหหป้ระธานท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงต่างหากเป็นเสียงช้ีขาด  

2. ู้ ้ื ือหุ้นหดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษหนมติหด ห้ามมิหห้ออกเสียงหนมตินั้น เวน้แต่เป็นการออกเสียงะงคะแนนเพื่อ
เะือกตั้งกรรมการ แะะประธานที่ประชุมอาจเชิญหหู้้ ้ื ือหุ้นหรือู้รั้บมอบฉันทะของู้ ้ื ือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็น
พิเศษนั้นออกนอกท่ีประชุมชัว่คราวกไ็ด ้ 

3. การะงคะแนนะบัอาจกระท าไดเ้ม่ือมีู้ ้ื ือหุ้นหนที่ประชุมอยา่งนอ้ย 5 คนร้องขอ แะะที่ประชุมะงมติหหะ้งคะแนนะบั 
โดยประธานที่ประชุมจะเป็นู้ก้  าหนดวิธีการะงคะแนนะบั แะะแจง้หห้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงะงคะแนน
หนวาระที่มีมติหหะ้งคะแนนะบั  
 

 กำรนับคะแนนเสียงและแจ้งกำรนับคะแนน  
ประธานที่ประชุมจะช้ีแจงวิธีการนบัคะแนนเสียงหหท่ี้ประชุมทราบก่อนเร่ิมวาระการประชุม โดยบริษทัจะนบัคะแนนเสียงแต่
ะะวาระจากการะงคะแนนของู้ ้ื ือหุน้หรือู้รั้บมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมแะะมีสิทธิออกเสียง  แะะจะแจงู้ะการนบัคะแนนหห้
ท่ีประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จส้ินการประชุม 


